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  چکیده

هاي سیلیکونی هگزاگونال زیگزاگ در براي نانو لوله lو اندیس نواري  kzماتریس جذب اپتیکی به صورت تابعی از بردار موج عناصر  مقاله،در این 
کنند در نقطه انرژي فرمی را قطع می میان ترازهایی که هاي فلزي  گذار اپتیکیدر نانولوله. شودمیبا محور نانولوله محاسبه موازي خطی  شرایط قطبش

Г عناصر ماتریس جذب اپتیکی در  مشاهده شد که نانولوله مورد نظر درءبا در نظر گرفتن اثر انحنا  .ممنوع بوده و ماتریس جذب اپتیکی صفر است
  .نتایج این تحقیق ممکن است براي طراحی ادوات اپتوالکترونیکی مفید باشد .غیرصفر شده و امکان گذار اپتیکی برقرار استه Гهنقط
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Abstract 
 
In this paper, the matrix elements of optical absorption is obtained as a function of one-dimensional 
(1D) wave vector kz, and subband index l in a zigzag  silicon hexagonal nanotube. The calculation is 
based on the linear polarized light with polarization parallel to the nanotube axis. The optical 
absorption of all metallic nanotubes is zero at Г  point.  Also, we have found that the curvature effect 
causes that, the optical absorption matrix is nonzero at Г  point. The numerical results may be useful 
for designing of the optoelectronic devices. 

  مقدمه
جذب اپتیکی یکی از ویژگی هاي اساسی نانو میزان 

در سالهاي اخیر مطالعات .ساختارهاي مختلف است
مختلفی در مورد جذب اپتیکی در گرافیت و نانولوله هاي 

این تحقیقات یا بر اساس نرم افزار .کربنی انجام شده است
و یا  [1]هاي موجود براي نانو لوله و گرافیت انجام شده 

 [2,3]اساس قواعد انتخاب دو قطبی براي گذار اپتیکیبر 
در این مطالعات تاثیر جهت .مورد مطالعه قرار گرفته است

مورد قطبش موج تابیده شده بر میزان جذب اپتیکی نیز 
  [4].توجه قرار گرفته است

هاي سیلیکونی لولهوبراي مطالعه خواص اپتیکی نان
بر اساس قواعد انتخاب دو قطبی   هگزاگونال  زیگزاگ

با استفاده از قانون  .باشدنیاز به مطالعه قواعد گذار می
در هر  .توان قواعد گذار را بررسی کردطالیی فرمی می

گذار اپتیکی قوانین بقاي اندازه حرکت و انرژي باید 
موازي با خطی  در صورتی که نوع قطبش  .برقرار باشد
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در  .دهدعمودي رخ میپتیکی امحور نانولوله باشد گذار 
푘 این شرایط = 푘 میان ترازهایی با اندیس  ،و گذار

-رخ میهدایت   در میان  نوار ظرفیت ونواري یکسان 

 بر محور نانولوله  شرایطی که قطبش خطی عموددر . دهد
푘باشد  −푘 = K   که در اینجا خواهد بودK   بردار

از نوار میان ترازهایی  ،شبکه وارون نانولوله است و گذار
دهد که اندیس نواري آنها در رخ میظرفیت و هدایت 

ی در میزان جذب اپتیک. ]5[کندصدق  lΔ = +1  رابطه
ماتریس جذب اپتیکی در  شرایط قطبش موازي به عناصر

  .راستاي محور نانولوله بستگی دارد

  
  فرمولبندي مساله

در  eو بار  mهامیلتونی براي یک ذره بارداربا جرم 
یک میدان الکترومغناطیسی با پتانسیل تناوبی کریستال 

V(r)  به صورت  
 

퐻 = (푖ℎ/2휋훻 + 푒퐴(푡) + 푉(푟)  
 (1) 

퐻표푝푡 =  퐴(푡).  
 
퐻0 = −( )  + 푽(풓)  

 H 0هامیلتونی غیر اختاللی   در πبع موج الکترونتوا
با  .میباشد   k)  (jѰ.وiѰ (k)به صورت jوiبراي نوارهاي 
میتوان ماتریس گذار  لی هامیلتونی اختال   در نظر گرفتن

را محاسبه     jبه حالت نهایی  iاپتیکی از حالت اولیه 
 .کرد

(2)  
M(ki, kf) , =< Ѱ (kf)|Hopt|Ѱ  (ki)  >                 

از سوي دیگر با استفاده از معادالت ماکسول ثابت  
ضرب  حاصل عناصر ماتریس گذار اپتیکی ازمیشود 
 Pقطبش  بردار وD دار دو قطبی الکتریکی رداخلی ب

بنابر این براي محاسبه ماتریس گذار اپتیکی .آیدبدست می

که از  را به دست آورد Dباید بردار دو قطبی الکتریکی 
  ]76,[رابطه زیر قابل محاسبه است

)3( 
퐷(푘,푘′) =

  
  

[퐶 ∗(푘 ′)퐶 (푘)∑ ∑ 푒 ′ . 푣 (푘) +

퐶 ∗(푘′)퐶 (푘)∑ ∑ 푒
′ . 푣 (푘)  

 
به   بردارهاي دوقطبی اتمی 푣و 푣) 3(در رابطه 

 jو  iواحد  هايدر سلول  B و Aهاي براي اتم ترتیب 
است که از  تعداد سلول هاي واحد Uهمچنین .هستند
푈رابطه =   می آید به دست   

푣 (푘) = ∑ ∑ 푅 , 푒 ( ) 푒 . , , (4) 

푣 (푘) = ∑ ∑ 푅 , 푒 ( ) 푒 . , ,
  

푅در روابط باال،  در سلول  Apبردار اتصال اتم  ,
 M و jبه نزدیکترین همسایه در سلول واحد i واحد

ترین همسایه یکی براي دو اتم نزدیکماتریس اپتعناصر 
از آنجا که  ماتریس گذار در شرایط قطبش موازي . است

P=(0,0,kz)  مطالعه شده بنابر این در فضايk  تنها
푘 افتد کهعمودي اتفاق میگذارهاي  = 푘  و شماره نوار

  .باشد می ثابت
هاي براي محاسبه ماتریس جذب اپتیکی در نانولوله

هگزاگونال به توابع موج نوار ظرفیت  زیگزاگ  سیلیکونی
ک نواري و و هدایت نیاز داریم که  از مدل بستگی قوي ت

 در .شده استاستفاده  تقریب نزدیکترین همسایه
سلول  .در نظر گرفته شده است ءاثر انحنا مانمحاسبات

   .است Tاي  و طول به شکل استوانهلوله واحد نانو

  ایج محاسباتتن
هوف -ناتکینگی ونقاط تکینه در چگالی حالتها به 

در نقاط در قطبش موازي  گذار اپتیکی .معروف است
ماتریس گذار  ،در این مقاله .دندههوف رخ می- ناتکینه و

تن انحناي هوف با در نظر گرف-نااپتیکی در نقاط تکینه و

۸۳ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


3 
 

در نانولوله سیلیکونی  .مطالعه شده استنانولوله زیگزاگ 
در نظر گرفته نشود  ءادر شرایطی که انحن فلزيزیگزاگ 
براي  ترازهاي نوار واالنس به نوار هدایت گذار از

 Гکنند در نقطه انرژي فرمی را قطع میترازهایی که 
. تریس گذار اپتیکی براي آنها صفر استممنوع بوده و ما

 )6، 0 براي نانولوله  D(kz,l)ماتریس گذار) 1( شکل در
 در نقطه .ء رسم شده استگرفتن انحنادر نظر بدون 
(kz=0)Г ي فرمی ژماتریس دوقطبی براي ترازهایی که انر

این به معنی آن است که گذار  .فر استاند صرا قطع کرده
 شکل در  ءبا در نظر گرفتن انحنا .ممنوع است اپتیکی

علت این پدیده  به  .روداین ممنوعیت از بین می )2(
االترین تراز میان ب ءدر اثر انحناعلت ایجاد شکاف انرژي 

 .باشدترین تراز نوار هدایت مینوار ظرفیت و پایین

  
 )0،6( فلزي نمودار ماتریس دو قطبی الکتریکی براي نانولوله .1شکل

براي  Kz=0 ممنوعیت گذار در نقطه .ءبدون در نظر گرفتن اثر انحنا
  مشخص است منحنی بنفش رنگ  

  

  
  

با در نظر ) 0،6( دو قطبی الکتریکی نانولولهنمودار ماتریس .2شکل
  و رفع ممنوعیت گذار ءگرفتن اثر انحنا

  
 هاديماتریس گذار براي نانولوله نیمه )3( در شکل

همان  .ء رسم شده استبدون در نظر گرفتن انحنا )0،7(
هاي گونه که مشخص است ممنوعیتی که در نانولوله

 .ودشها دیده نمینانولولهفلزي وجود دارد در این دسته از 
) 0،7( هاديماتریس گذار را براي نانولوله نیمه) 4( شکل

در این  ءتاثیر انحنا. دهدنشان می ءبا در نظر گرفتن انحنا
االترین تراز نانولوله باعث کم شدن شکاف انرژي میان ب

این  .شودترین تراز نوار هدایت مینوار ظرفیت و پایین
نانولوله در ماتریس گذار تغییر در ساختار الکترونی 

  .مشخص است )4( اپتیکی  تاثیر دارد که اثر آن در شکل
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با رفتار  )7،(0 ماتریس دو قطبی الکتریکی براي نانولوله .)3( شکل
وجود  kz=0ممنوعیت گذار براي این نانو لوله در نقطه  .نیمه هادي

  ندارد

  
       )0،7( در ماتریس دو قطبی الکتریکی نانولوله ءانحنااثر  .)4( شکل

  گیرينتیجه
هاي مولفهدر این مقاله به صورت تحلیلی با محاسبه 

 هاي زیگزاگ فلزيماتریس گذار اپتیکی براي نانولوله
-فرمی را قطع می ترازهاي انرژيي که گذار نتیجه گرفتیم

 ءانحنا اثرهمچنین نتیجه گرفتیم که  .ند برابر صفر استنک
هاي فلزي زیگزاگ  سبب ایجاد شکاف در نوار بر نانولوله

انرژي شده و به همین دلیل ماتریس گذار غیرصفر خواهد 
هاي نیمه فلزي وجود این ممنوعیت براي نانولوله. شد
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